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Indendørs

PFA, BD3 L (1035 x 500) 6 fraktioner 



BasicDesign

BD S (50x35)

Volumen: 
30 liter

Dimensioner: (L x B x H)
500 x 345 x 345 mm

Fraktioner per modul:
1-3 styk

BD M (35x35)

Volumen: 
70 liter

Dimensioner: (L x B x H)
345 x 345 x 820 mm

Fraktioner per modul:
- 1 indkast i låg
- Hylde til opdeling af 
volumen. Herunder 
indsættes kasse(r).

BD L (35x50)

Volumen: 
110 liter

Dimensioner: (L x B x H)
345 x 500 x 820 mm

Fraktioner per modul:
- 1-3 indkast i låg
- Hylde til opdeling af 
volumen. Herunder 
indsættes kasse(r).

BD L (50x35)

Volumen: 
110 liter

Dimensioner: (L x B x H)
500 x 345 x 820 mm

Fraktioner per modul:
- 1-3 indkast i låg
- Hylde til opdeling af volu-
men. Herunder indsættes 
kasse(r).

BD L (55x30)

Volumen: 
110 liter

Dimensioner: (L x B x H)
550 x 300 x 820 mm

Fraktioner per modul:
- 1-3 indkast i låg
- Hylde til opdeling af volu-
men. Herunder indsættes 
kasse(r).

BD XL (69x35)

Volumen: 
165 liter

Dimensioner: (L x B x H)
690 x 345 x 820 mm

Fraktioner per modul:
- 1-4 indkast i låg
- Hylde til opdeling af volumen. 
Herunder indsættes kasse(r).

BD XL (50x50)

Volumen: 
165 liter

Dimensioner: (L x B x H)
500 x 500 x 820 mm

Fraktioner per modul:
- 1-4 indkast i låg
- Hylde til opdeling af volumen. 
Herunder indsættes kasse(r).

Standardmoduler skræddersyet efter behov

BasicDesign serien består af 7 moduler, som tager udgangspunkt i samme designlinje. For-
skellen på standardmodulerne er dimensioner og affaldsvolumen. Modulerne kan bygges sam-
men til ét affaldssorteringssystem, som passer præcis til jeres ønsker og behov. Således kan 
vi altid skabe et møbel til affaldssortering, skræddersyet til jer og jeres omgivelser. Standard-
dimensionerne er udviklet med og til vores kunder og deres behov, og hvis I har spe-
cialønsker til er vi altid åbne for at udvikle den perfekte løsning til jeres affaldssortering. 



Moduler samles til en enhed
Standardmodulerne kan samles til én en-
hed. Det er også muligt at samle modul-
erne på tværs af  modeller og dimensioner, 
når der er behov for forskellige volumener. 

Aarhus Lufthavn, BD4 L 1380x500) 6 fraktioner

Muligheder med moduler
Alle standardmoduler i BasicDesign-se-
rien, kan samles til én enhed. Vi vil blot 
anbefale at spandene har samme bredde, 
og derfor er nogle moduler oplagte at sam-
le, når der er behov for forskellige volumener.  

  BD S (50x35),     BD M (35x35),     BD L (50x35)      &       BD XL (69x35)
 

BD L (35x50) & BD XL (50x50)

Moduler med bredde: 500mm

Moduler med bredde: 345mm



Når affald bliver 
til ressourcer 

Nudging giver renere ressourcer. Desig-
net på indkastene, kommunikerer tyde-
ligt til brugerne, hvor de forskellige af-
faldstyper hører hjemme, og sikrer den 
optimale sortering. I kan frit vælge hvilke 
indkast der passer til jeres løsning.  

Valgfri indkast

KaffegrumsRestafflaldBio

GlasPap & PapirPap

Pant PlastFlasker

Papir el. Fortroligt PapirMad - & Drikkekartoner

Metal Glas & Metal

Kopper & VæskeBatterier

Specifikke Intuitive indkast

Generelle intuitive indkast



Pulverlakeret stål males i valgfri RAL-farver

Klistermærker, ikoner og tekst efter eget ønske.

Frontåbning, sikrer rengøringspersonalet en ergonomisk 
optimal tømning. 

Poseringssystem, sikrer hurtig og let poseskift.

Fraktionstilpassede indkast sikrer den reneste sortering af 
affaldet.

Modulopbygningen giver lav driftsøkonomi, da sliddele som 
låg, hængsler, låge med mere, let kan skiftes. 

Lidt om produktet

Ekstra features
✓ Hjul 
✓ Sikkerhedslås til fortroligt papir 
✓ Mulighed for lukket låg på bioindkast 
✓ Opsamling af kopper og væske
✓ Pedal
✓ Hylde til opsamling



Et møbel med fremtid

1.
Grundet BasicDesigns modulop-
bygning er møblet fremtidssikret.

2.
I takt med jeres udvikling og 

justering af affaldsorteringen kan I 
tilpasse produktet. 

3.
Moduler, låg og poseringe  kan 
nemt tilføjes eller udskiftes og I 

kan dermed omstille jeres affalds-
sortering til den aktuelle 

virkelighed.



Syddansk Universitet, BD4 L 1380x500) 4 fraktioner



Digital prototype

Før bestilling modtager du en 
tegning, som vist nedenfor, til god-

kendelse af indkast. 

Ved behov tilbyder vi også digitale 
prototyper som vist nedenfor.

+ 45 66 14 14 76 
peoples@peoples.dk

Nordisk Film, BD2 XL (1000x500) 6 fraktioner


